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สรุปสถานการณ์ตลาดน า้ตาลโลกประจ าสัปดาห์ระหว่างวันที่  25  กุมภาพนัธ์ – 1  มีนาคม  2562 
                        

         ตลาดน ้าตาลทรายดิบนิวยอร์คประจ าสัปดาห์น้ี  ( 25 กุมภาพนัธ์ – 1 มีนาคม 2562) ซ่ึงเป็นสัปดาห์ท่ี 

9 ของปี 2562 ราคาน ้าตาลไดเ้คล่ือนไหวข้ึนลงค่อนขา้งผนัผวน  โดยในช่วงแรกราคาไดป้รับตวัลดลงตามราคา

น ้ามนัท่ีปรับตวัลดลง และเทรดเดอร์ระบุวา่ อินเดียจะส่งออกน ้าตาลดิบแก่อิหร่านส าหรับงวดส่งมอบเดือน

มีนาคมและพฤษภาคม ซ่ึงเป็นการขายแก่อิหร่านคร้ังแรกในรอบอยา่งนอ้ย 5 ปีของอินเดีย ในขณะท่ีอิหร่าน

เผชิญความล าบากในการจดัหาอาหารภายใตก้ารคว  ่าบาตรของสหรัฐฯ  ก่อนท่ีราคาน ้าตาลจะปรับตวัเพิ่มข้ึน เม่ือ

รัฐบาลบราซิลขอให้องคก์ารการคา้โลก (WTO) เร่ิมหารือเก่ียวกบัการอุดหนุนอุตสาหกรรมน ้าตาลของอินเดีย 

โดยระบุวา่เป็นการบิดเบือนการคา้โลก ราคาน ้ามนัปรับตวัเพิ่มสูงข้ึนซ่ึงเป็นประโยชน์ต่อราคาเอทานอล .ซ่ึงอาจ

กระตุน้ให้โรงงานน ้าตาลของบราซิลหนัเหความสนใจไปผลิตเอทานอลมากกวา่การผลิตน ้าตาล นอกจากน้ี 

Unica รายงานวา่ผลผลิตน ้าตาลทางภาคกลาง-ใตข้องบราซิลฤดูการผลิตปี 2561/2562 ถึงกลางเดือนกุมภาพนัธ์ 

ลดลง 26.45% มาอยูท่ี่ 26.361 ลา้นตนั ผลผลิตเอทานอลเพิ่มข้ึน 19.48% เป็น 30.351 พนัลา้นลิตร และในช่วง

สุดทา้ยราคาไดป้รับตวัลดลงอีกคร้ัง หลงัจากท่ีรัฐบาลอินเดียกล่าววา่มีแผนจะใหเ้งินกู ้ 3.2 พนัลา้นดอลลาร์      

แก่โรงงานน ้าตาลและโรงงานน ้าตาลรีไฟน์ของอินเดีย ซ่ึงจะช่วยกระตุน้การผลิตน ้าตาลของอินเดียและผลผลิต

น ้าตาลโลก ค่าเงินเรียลของบราซิลอ่อนค่าลงเม่ือเทียบกบัดอลลาร์สหรัฐฯ ซ่ึงสนบัสนุนการส่งออกน ้าตาลของ

บราซิล  และองคก์ารน ้าตาลระหวา่งประเทศ (ISO) รายงานวา่ในปี 2561/2562 จะมีผลผลิตน ้าตาลโลกส่วนเกิน

จ านวน 641,000 ตนั ลดลงจากการคาดการณ์ก่อนหนา้ท่ี 2.17 ลา้นตนั ราคาน ้าตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์คตาม

สัญญาเดือนมีนาคม 2562 ไดส้ิ้นสุดระยะเวลาในการซ้ือขายลงในวนัท่ี 28 กุมภาพนัธ์ 2562  ไดเ้คล่ือนไหวอยู่

ระหวา่ง 12.64-13.41 เซนต ์ และปิดตลาดคร้ังสุดทา้ยท่ี 12.73 เซนต ์ ลดลงจากสัปดาห์ก่อน 0.64 เซนต ์ หรือ 

4.79% และราคาน ้าตาลตามสัญญาเดือนพฤษภาคม 2562 เคล่ือนไหวอยูร่ะหวา่ง 12.61-13.36 เซนต ์ และปิด

ตลาดท่ี  12.62 เซนต ์ลดลง 0.68 เซนต ์หรือ 5.11% 

 

ตลาดน า้ตาลนิวยอร์ค หมายเลข  11  (เซนต์/ปอนด์) 

เดือนก าหนดราคา 
ราคา
สูงสุด 

ราคาต ่าสุด 
ราคาปิดเม่ือวนัท่ี  
1 มีนาคม  2562 

ราคาปิดเม่ือวนัท่ี  
22 กุมภาพนัธ์  2562 

เปล่ียนแปลง 
เพิ่ม (+), ลด (-) 

มีนาคม 2562 13.41 12.64 12.73* 13.37 -0.64 
พฤษภาคม 2562 13.36 12.61 12.62 13.30 -0.68 
กรกฎาคม 2562 13.56 12.84 12.87 13.51 -0.64 
ตุลาคม 2562 13.93 13.22 13.26 13.89 -0.63 
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มีนาคม 2563 14.60 13.93 13.99 14.57 -0.58 
พฤษภาคม  2563 14.54 13.98 14.05 14.56 -0.51 
กรกฎาคม 2563 14.52 14.00 14.08 14.52 -0.44 
ตุลาคม 2563 14.56 14.12 14.18 14.59 -0.41 
มีนาคม 2564 15.01 14.66 14.66 15.05 -0.39 
พฤษภาคม  2564 14.87 14.79 14.60 14.98 -0.38 
กรกฎาคม  2564 14.83 14.82 14.58 14.96 -0.38 
ตุลาคม  2564 14.91 14.91 14.68 15.06 -0.38 

*  เป็นราคาปิดคร้ังสุดทา้ยของสัญญาเดือนมีนาคม 2562  เม่ือวนัท่ี 28 กุมภาพนัธ์ 2562 

  

ข่าวทีส่ าคัญ  

 น ้าตาลทรายดิบตามสัญญาเดือนมีนาคม 2562  ตลาดนิวยอร์คหมายเลข 11 ส้ินสุดระยะเวลาในการซ้ือ

ขายลงเม่ือวนัท่ี 28 กุมภาพนัธ์ 2562 ปรากฏวา่มีการส่งมอบน ้าตาลต่อตลาดเป็นจ านวน 20,430 ล็อต หรือ

ประมาณ 1.04 ลา้นตนั โดยผูรั้บมอบน ้าตาลมีบริษทั Louis Dreyfus  จ านวน 12,500 ล็อต  บริษทั Sucres et 

Denrees จ านวน 5,239 ล็อต และบริษทั Sucden Americas จ านวน 2,691 ล็อต ส่วนผูส่้งมอบไดแ้ก่ บริษทั Cofco 

จ านวน 7,786 ล็อต  บริษทั Alvean จ านวน 4,210 ล็อต บริษทั  ECTP จ านวน 1,400 ล็อต  บริษทั Glencore 

จ  านวน  250 ล็อต  บริษทั Enerfo จ  านวน 473 ล็อต  บริษทั  C.Czarnikow จ านวน 2,874 ล็อต และบริษทัไม่

ทราบช่ือ แต่เช่ือวา่เป็น Commodity Specialists และ / หรือบริษทั Toyota จ านวน 3,437 ล็อต  โดยเป็นน ้าตาล

จากบราซิล  14,436 ล็อต  กวัเตมาลา 2,716 ล็อต  เอลซลัวาดอร์  1,592 ล็อต  คอสตาริกา  1,157  ล็อต  และ

เมก็ซิโก 529 ล็อต  

 

ยุโรปตะวนัออก 

 วนัท่ี 28 กุมภาพนัธ์ 2562  สมาคมผูผ้ลิตน ้าตาลแห่งชาติของยเูครน (Ukrtsukor) รายงานวา่ในปี 
2562/2563 ผลผลิตน ้าตาลจากบ้ีทของยเูครนจะลดลงเหลือ 1.5-1.6 ลา้นตนั (มูลค่าน ้ าค่าน ้าตาลทรายขาว) จาก 
1.82 ลา้นตนั ในปีก่อน  โดยจะมีโรงงานจ านวน 34-35 โรงงานท่ีด าเนินการผลิต  เทียบกบั 42 โรงงานในปี 
2561/2562  พื้นท่ีเพาะปลูกบ้ีทจะมีจ านวน 230,000 แฮคแต  นอ้ยกวา่ของปีก่อนประมาณ 25% 
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ยุโรปตะวนัตก 
 วนัท่ี 1 มีนาคม  2562  มีรายงานวา่ สมาชิกของสหภาพยโุรป (EU) ส่งออกน ้าตาลในเดือนมกราคม 2562 

จ านวน  102,000 ตนั ลดลงอยา่งมากจากการเพิ่มข้ึนเป็น 207,000 ตนั ในเดือนธนัวาคม 2561 แต่ลดลงมากจาก 

281,000 ตนั  ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน รวมในช่วง 4 เดือนแรกของปี 2561/2562 (ตุลาคม-กนัยายน) สหภาพ

ยโุรปส่งออกน ้าตาลจ านวน 734,000 ตนั  ลดลงจาก 1.290 ลา้นตนั ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน โดยส่งออกไป

ยงัอิสราเอล 18% ของการส่งออก อียปิต ์ 17%  กานา 5% เลนานอนและสวสิเซอร์แลนด ์ (ประเทศละ 4%) ราคา

ส่งออกเฉล่ียเดือนธนัวาคมอยูท่ี่ 313 ยโูร/ตนั FOB ลดลงจาก 334 ยโูร ในเดือนพฤศจิกายน และเทียบกบั 348 ยโูร 

ในเดือนธนัวาคม 2561 ส าหรับการน าเขา้ในเดือนมกราคม 2562 มีจ านวน  193,000 ตนั เพิ่มข้ึนจาก 108,000 ตนั 

ในเดือนธนัวาคม 2561 และ 87,000 ตนั ในเดือนมกราคมของปีก่อน รวมในช่วง 4 เดือนแรกของปี 2561/2562  

สหภาพยโุรปน าเขา้น ้าตาลจ านวน 569,000 ตนั  เพิ่มข้ึนจาก 483,000 ตนั ในปีก่อน ส่วนใหญ่น าเขา้จากประเทศ

ตามขอ้ตกลงเขตการคา้เสรี EPA/EBA (57% ของการน าเขา้) ตามดว้ยสหภาพอฟัริกาใต ้(10%)  

 
อเมริกากลางและเหนือ 

 วนัท่ี 27 กุมภาพนัธ์ Sader ของเมก็ซิโกรายงานการผลิตน ้าตาลของเมก็ซิโกในปี 2561/2562   เพียง ณ 
วนัท่ี 23 กุมภาพนัธ์ 2562  ดงัน้ี 
 

รายการ ปี 2561/2562 ปี 2560/2561 เปลีย่นแปลง (%) 
พื้นท่ีเก็บเก่ียวออ้ย (แฮคแต) 351,767 355,339 -1.01 
ปริมาณออ้ย (ตนั) 27,752,168 27,064,731 +2.54 
ปริมาณน ้าตาล (ตนั) 2,916,170 2,933,491 -0.59 
อตัราการหีบสกดั (%) 10.51 10.84 -3.05 
ผลผลิตน ้าตาล (ตนั/แฮคแต) 8.29 8.26 +0.42 
ผลผลิตออ้ย (ตนั/แฮคแต) 78.89 76.17 +3.58 
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 วนัท่ี 27 กุมภาพนัธ์ 2562  มีรายงานวา่ เอลซลัวาดอร์ผลิตน ้าตาลในฤดูการผลิตปี 2561/2562 

(พฤศจิกายน-ตุลาคม) ประจ าสัปดาห์เพียง ณ วนัท่ี 24 กุมภาพนัธ์ 2562 ได ้ 34,415 ตนั (tel quel) ลดลงจาก 

37,432 ตนั ในช่วงเดียวกนัของปีก่อน รวมผลผลิตน ้าตาลในปี 2561/2562  มีจ านวน  502,810 ตนั ลดลงจาก 

545,586 ตนั ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน และผลผลิตน ้ าตาลลดลงมาอยูท่ี่ 11.34% จาก 11.42% ในปีก่อน 

  
อเมริกาใต้ 

 วนัท่ี 26 กุมภาพนัธ์ 2562  Unica  รายงานผลผลิตออ้ย น ้าตาล และเอทานอล ทางภาคกลาง-ใต ้

ของบราซิล ปี 2561/2562  (เมษายน-มีนาคม) เพียง ณ วนัท่ี  16 กุมภาพนัธ์  2562  ดงัน้ี                                                                             

รายการ 

ในช่วงคร่ึงแรกของเดือนกุมภาพนัธ์ ยอดสะสม 
ปี 

 2561/62 

ปี  

2560/61 

เปลีย่นแปลง 

(%) 

ปี 

2561/62 

ปี 

2560/61 

เปลีย่นแปลง 

(%) 

ผลผลิตออ้ย (ลา้นตนั ) 0.280 0.577 -51.47 563.595 584.404 -3.56 
ผลผลิตน ้าตาล (ลา้นตนั) 0.20 0.50 -60.00 26.361 35.841 -26.45 
ผลผลิตเอทานอล (พนัลา้นลิตร) 0.61 0.70 -12.86 30.351 25.403 +19.48 
ATR (กก/ตนัออ้ย) 133.75 101.33 +31.99 138.57 137.31 +0.92 
สัดส่วนออ้ยน าไปผลิตน ้าตาล 

(%) 

4.62 8.30 -44.34 35.43 46.88 -24.42 
สัดส่วนออ้ยน าไปผลิตเอทานอล 

(%)  

95.38 91.70 +4.01 64.57 53.12 +21.55 
  
เอเชีย 

  วนัท่ี  27  กุมภาพนัธ์ 2562   บริษทั ออ้ยและน ้าตาลไทย จ ากดั จะเปิดประมูลขายน ้าตาลทรายดิบฤดู

การผลิตปี 2561/2562 ในวนัท่ี 5 มีนาคม 2562  รายละเอียดดงัน้ี 

งวดส่งมอบ J-Spec  (MT.) Hi-Pol. (MT.) 
1 กรกฎาคม – 15 กนัยายน 2562 13,050.85 60,000.00 
              รวม 13,050.85 60,000.00 

 

  วนัท่ี  26  กุมภาพนัธ์ 2562    SRA  รายงานปริมาณออ้ย ผลผลิตน ้าตาล และโมลาส ของฟิลิปปินส์ใน

ฤดูการผลิตปี 2561/2562  (กนัยายน-สิงหาคม) เพียงวนัท่ี  3 กุมภาพนัธ์ 2562 ดงัน้ี   
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รายการ ปี 2561/2562 ปี 2560/2561 เปล่ียนแปลง (%) 
ปริมาณออ้ย (ตนั) 11,917,481 11,186,062 +6.54 
น ้าตาลทรายดิบ  (ตนั) 1,085,999 954,181 +13.81 
โมลาส (ตนั) 475,754 441,893 +7.66 
ผลผลิตน ้าตาลทรายดิบ (%) 9.11 8.53 +6.83 
ผลผลิตโมลาส (%) 3.99 3.95 +1.06 

 

 วนัท่ี 25 กุมภาพนัธ์ 2562 กรมศุลกากรของจีนรายงานการน าเขา้น ้าตาลของจีนในเดือนมกราคม  

2562 มีจ านวน 130,000  ตนั   เพิ่มเป็น 4 เท่า จาก 30,900 ตนั  ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน รวมในช่วง 4 เดือน

แรกของปี 2561/2562 (ตุลาคม-กนัยายน) จีนน าเขา้น ้าตาลจ านวน 980,000  ตนั เพิ่มข้ึนจาก 490,000 ตนั ในช่วง

เวลาเดียวกนัของปีก่อน  ทั้งน้ีไม่ไดร้วมถึงน ้าตาลท่ีลกัลอบน าเขา้ 

  

วจิารณ์และความเห็น 

     ราคาน ้าตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์คประจ าสัปดาห์ ไดเ้คล่ือนไหวผนัผวน  และปรับตวัลดลงเม่ือ 

เทียบกบัสัปดาห์ก่อน ตามราคาน ้ามนัท่ีปรับตวัลดลง และข่าวอินเดียจะส่งออกน ้าตาลดิบแก่อิหร่านส าหรับงวด

ส่งมอบเดือนมีนาคมและพฤษภาคม ซ่ึงเป็นการขายแก่อิหร่านคร้ังแรกในรอบอยา่งนอ้ย 5 ปีของอินเดีย และ

รัฐบาลอินเดียมีแผนจะใหเ้งินกู ้3.2 พนัลา้นดอลลาร์แก่โรงงานน ้าตาลและโรงงานน ้าตาลรีไฟน์ของอินเดียซ่ึงจะ

ช่วยกระตุน้การผลิตน ้าตาลของอินเดียและผลผลิตน ้าตาลโลก ค่าเงินเรียลของบราซิลอ่อนค่าลงเม่ือเทียบกบั

ดอลลาร์สหรัฐฯ ซ่ึงสนบัสนุนการส่งออกน ้าตาลของบราซิล และองคก์ารน ้าตาลระหวา่งประเทศ (ISO) รายงาน

วา่ในปี 2561/2562 จะมีผลผลิตน ้าตาลโลกส่วนเกินจ านวน 641,000 ตนั ลดลงจากการคาดการณ์ก่อนหนา้ท่ี 2.17 

ลา้นตนั  ส าหรับสถานะของกลุ่มกองทุนและนกัเก็งก าไรต่างๆ ณ วนัท่ี 19 กุมภาพนัธ์ 2562 ปรากฎวา่ไดถื้อตัว๋

ขายน ้าตาลสุทธิ (Net Short) เป็นจ านวน 49,509 ล็อต หรือประมาณ 2.515 ลา้นตนั เทียบกบัท่ีถือตัว๋ขายน ้าตาล

สุทธิ (Net Short)  61,548 ล็อต หรือประมาณ 3.127 ลา้นตนั ในสัปดาห์ก่อนหนา้นั้น (12 กุมภาพนัธ์ 2562) 

ส าหรับในระยะสั้น ๆ  หากปัจจยัพื้นฐานต่าง ๆ ของตลาดไม่เปล่ียนแปลงไปจากเดิม คาดวา่ราคาน ้าตาลจะยงัคง

เคล่ือนไหวผนัผวนตามแรงซ้ือและขายจากกลุ่มกองทุนและนกัเก็งก าไรต่าง ๆ ดงัเช่นสัปดาห์ท่ีผา่นมา  
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